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Hallo allemaal,

De zomervakantie staat voor de deur. Een
periode van rust en bezinning. Misschien wel op
vakantie, lekker niks doen en uitrusten. Stilstaan
bij wat is geweest en voorzichtig vooruitblikken
naar wat nog komt. 

Mocht je nu in de komende periode een
moment van verveling ervaren, dan hebben wij
een aantal leuke, inspirerende en uitdagende
webinars, podcasts, boeken en andere leuke
bezigheden voor jullie verzameld. 

We wensen jullie een hele fijne vakantie en zien
jullie graag na de vakantie weer live.

Zonnige groet,
M A A I K E  E N  K A R I N

Inspirerend de
zomer door!
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Wie ben je, waar ben je goed in, wat zijn je verbeterpunten, waar ligt je talent? Zomaar
wat vragen waar de Loopbaanwijzer jou antwoord op geeft. Via een uitgebreide
vragenlijst krijg jij een persoonlijk rapport waar je wijzer van wordt.
 
Bij de Loopbaanwijzer horen drie gratis gesprekken met een loopbaanadviseur, om je
verder te helpen met het zetten van stappen of het bepalen van jouw ontwikkelkoers.
Maak er gebruik van, het helpt je verder en het is gratis voor jou als corporatie
medewerker.

Als loopbaanadviseur van FLOW - Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties praat
Karin je graag bij over de ontwikkelingen binnen de sector en jouw vakgebied. Ze helpt
je op weg met jouw plan voor morgen en je voor te bereiden op het werken in de
Corporatie van de Toekomst.

Via deze link, maak je eenvoudig een afspraak met Karin of een van de andere FLOW-
adviseurs. 

Inspirerend de
zomer door!

Loopbaanwijzer

Tot snel!

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorpoconnect.us18.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7eb57597f0fd7160bcd139431%26id%3D580c742ba1%26e%3Dbb7f109970&data=04%7C01%7C%7C68b18038120046af768308d93ba5201d%7C39bfee3cf22243a4a10e1f3deb8e95ca%7C0%7C0%7C637606402671327285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HLghWY4IHDyID5j8iIaGK8sgNLZKhrFXYLgyGadBjYw%3D&reserved=0
https://flowweb.nl/flow/flow-loopbaanadviseurs


Inspirerend de
zomer door!Gratis e-books

Boeken lezen
Loopbaaninitiatief heeft een boekenplank.
Inspirerende, leuke of interessante boeken
die op enige manier iets te maken hebben
met persoonlijke ontwikkeling of
persoonlijke effectiviteit. We hebben in het
jaar 2018, 2019 en 2020 maandelijks een
boek van de maand gepubliceerd en
vandaar dat we een goed gevulde
boekenplank hebben! 

Die boeken kun je (gratis) van ons lenen.
Deze dienst is bedoeld voor onze
aangesloten corporatiecollega’s. We sturen
het boek naar je op en als je het boek uit
hebt, stuur je het ons weer retour.

Ga hier naar onze onlineGa hier naar onze onlineGa hier naar onze online
boekenplankboekenplankboekenplank

Sinds 2021 schaffen we geen boeken meer
aan, maar doen we wel elke maand een
boekensuggestie. Deze vind je ook onder
het kopje boekenplank.

BoekensuggestiesBoekensuggestiesBoekensuggesties

Bekijk op ICM extra welke gratis e-
books je kunt downloaden. 

E-book: Employee Experience Design in 12
stappen

Werkgeluk

Een gouden toekomst

10 tips voor vitaliteit

Ontwikkelen van jouw talent

Vitaliteit

Positief beinvloeden

Hierbij alvast een aantal opties:

https://www.loopbaaninitiatief.nl/jouw-loopbaan/boekenplank/
https://www.loopbaaninitiatief.nl/jouw-loopbaan/boekenplank/boekensuggesties-2021/
https://www.icm.nl/extra/inspiratie/e-books/
https://www.hpbbnieuws.nl/?page_id=2750
https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-de-10-tips-voor-meer-werkgeluk/
https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-een-gouden-toekomst/
https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-10-tips-vitaliteit-2/
https://www.icm.nl/extra/e-book-de-10-tips-voor-het-ontwikkelen-van-jouw-talent/
https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-10-tips-vitaliteit-2/
https://www.icm.nl/extra/gratis-e-book-positief-beinvloeden/


Inspirerend de
zomer door!

Wandelen in
Nederland

Tijdens de Corona periode heeft
Loopbaaninitiatief veel aandacht besteed
aan wandelen. Zo deelden we de Ommetje
app en boden we wandelcoaching aan..
Vandaar in dit e-book van LBI ook de
mooiste wandelroutes van de ANWB. Je
kunt per provincie prachtige routes vinden.

Zomeracademie
De zomeracademie 2021 van De
Corporatie Academie staat live! Het
thema: een zomerse proeverij vol
inspiratie.

Allemaal korte online workshops die
(vaak) een proeverij zijn uit het aanbod.
En allemaal onder de € 100 dus slechts
een klein hapje uit je ILOB! 

Klik hier
Klik hier

voor de
voor de

ZomerZomer

Academie
Academie

Start het najaar fris met de Quick Scan. 
In slechts 5 minuten krijg je inzicht in hoe
je in je werk zit. Begin het nieuwe jaar fris
met de FLOW Quick Scan.

Heb je energie? Hoe zit het met je
gezondheid? Ben je up-to-date in je vak?
Werk en privé in balans? Doe de scan en
kies een actie waarmee je verder komt.

Maak eenvoudig een account aan en doe
de Quick Scan in een veilige omgeving.

Klik hier
Klik hier

voor de
voor de

Quickscan
Quickscan

Quickscan

https://www.anwb.nl/wandelen/nederland
https://www.anwb.nl/wandelen/nederland
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen?c=zomeracademie-2021
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen?c=zomeracademie-2021
https://flowweb.nl/nieuws/start-het-nieuwe-jaar-fris-met-de-flow-quick-scan


Inspirerend de
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We maken ons allemaal wel eens druk. Om werk, onze gezondheid, wat er in de
wereld gebeurt, hoe mensen zich gedragen in het verkeer, noem maar op. Dat is
menselijk. Maar je schiet er vaak niet veel mee op. Om je persoonlijke effectiviteit
te vergroten is het goed om eens kritisch te kijken naar waar je allemaal tijd en
energie in steekt. Een mooi hulpmiddel: Stephen Covey’s cirkels van invloed en
betrokkenheid.

Bron: www.insightsbenelux.com

https://www.insightsbenelux.com/persoonlijke-ontwikkeling


Merk eens op hoeveel aandacht je aan Cirkel van betrokkenheid zaken besteed en
hoeveel aandacht aan Cirkel van invloed zaken.  
Welke keuzes kun je maken? Heb je daadwerkelijk invloed?
Herhaal deze oefening af en toe.
Wat is een concrete eerste stap om vaker in jouw Cirkel van invloed te zijn?

Inventariseer eens voor jezelf: Waar kan ik allemaal wat aan doen in mijn leven en waar
kan ik niets aan doen en voel ik me wel betrokken bij.

Heb je wel eens nagedacht over je
toekomst? Over gezondheid en
vitaliteit, je werkweek en je inhoud van
het werk? Nee? Gebruik dan eens de
Praatkaart voor morgen.

Opdracht

Praatkaart

Momentje rust nodig? Doe mee met de
meditatie van Milou. Klik hier>>>

Meditatie

Inspirerend de
zomer door!

Download 

Praatkaart

De 10 tips om je werk los te laten
tijdens je vakantie. Klik hier>>>

Loslaten

https://www.womenshealthmag.com/nl/rust/meditatie/a36675005/momentje-rust-nodig-doe-mee-met-de-meditatie-van-milou/
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/Tools/Praatkaart-voor-morgen.pdf?mtime=20200108120136&focal=none&wdLOR=c3261884D-0AFE-4774-86EB-D3585A5295DD
https://www.icm.nl/extra/de-10-tips-om-je-werk-los-te-laten-tijdens-je-vakantie/?_cldee=dXNtYWFpa2VAaG90bWFpbC5jb20%3d&recipientid=contact-5a2d100fdac2e61180f25065f38b3531-d18bf7c7e56149058d3ad4d5214a7e80&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=10%20tips%20mailing&esid=ab980cca-30c5-eb11-bacc-00224899e612


Inspirerend de
zomer door!

Podcasts
Hierbij een aantal inspirerende podcasts voor jou!

 Drive van Mark
Tuitert

Hoe creeeer je
geluk op de
werkvloer?

Omdenken

Ben
Tiggelaar 

Ikigai: Een
krachtige richting

aanwijzer 

Master Your
Mindset  

So Chicken
deel 1 

Energie that
works

Work
smart, play

smart

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/mark-tuitert-drive-podcast/id1438645390
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/mark-tuitert-drive-podcast/id1438645390
https://www.bnr.nl/player/audio/10058817/10320848
https://open.spotify.com/show/5IWS8rljMbdaK0cUUxNIau
https://soundcloud.com/happypeoplebetterbusiness/podcast-met-ben-tiggelaar/s-GeFAw
https://soundcloud.com/happypeoplebetterbusiness/podcast-met-ben-tiggelaar/s-GeFAw
https://soundcloud.com/happypeoplebetterbusiness/podcast-astrid-karsten
https://soundcloud.com/happypeoplebetterbusiness/podcast-astrid-karsten
https://soundcloud.com/happypeoplebetterbusiness/podcast-astrid-karsten
https://www.youtube.com/watch?v=AZ8aEJh3W1k
https://www.youtube.com/watch?v=AZ8aEJh3W1k
https://podcastluisteren.nl/ep/Kukuru-Jelle-Hermus-soChicken-Deel-1-or-Kukuru-13
https://podcastluisteren.nl/ep/Kukuru-Jelle-Hermus-soChicken-Deel-1-or-Kukuru-13
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/etw-2-de-4-sleutels-voor-geluk-op-het-werk-met-gea-peper/id1277023529?i=1000392965887&mt=2
https://nederlandse-podcasts.nl/podcast/werkprofessor-bnr/work-smart-play-smart


Inspirerend de
zomer door!Artikelen

De meeste medewerkers deugen
Pas op voor emotionele besmetting op
de werkvloer
NLP, wat is het eigenlijk?
Win–win in elke situatie met geweldloze
communicatie 
Hoe maken we onze situatie wendbaar
Jouw veerkracht vergroten
Je leven is meer dan je werk

E-learning 
Kjenning

Wil je in je eigen tempo en wanneer het
jou uitkomt leren? Maak dan gebruik van
de online modules van Kjenning! Je kunt
gebruikmaken van verschillende online
modules. Per module heb je diverse e-
learningsmogelijkheden, zodat er altijd
wel wat voor jou bij zit. 

Voor € 35 krijg je toegang tot meer dan
130 online modules! Normaal gesproken
betaal je hiervoor € 50. Kjenning en
Loopbaaninitiatief hebben de handen
ineengeslagen voor dit unieke aanbod! Je
hoeft niet alle modules te volgen: je volgt
wat jij interessant vindt.

Wil je deelnemen? Geef dan je interesse
aan ons door! Je ontvangt dan een
persoonlijke inlogcode die een jaar geldig
is.

Aanmelden

Testen
Ontdek je sterke kanten
Hoe staat het met jouw vitaliteit
Loopbaantests

Tip kaart
Druk, druk, druk. Je wilt succesvol zijn op
je werk, sporten, voor je kinderen
zorgen, leuke dingen doen met vrienden
en je gezin, aan persoonlijke
ontwikkeling doen en af en toe tijd voor
jezelf hebben. Download de Tipkaart
werk – privé hier >>>

https://www.hrpraktijk.nl/topics/leiderschap-management-development/achtergrond/rutger-bregman-heeft-gelijk-de-meeste
https://www.mt.be/leiderschap/pas-op-voor-emotionele-besmetting-op-de-virtuele-werkvloer/15952
https://www.managementimpact.nl/artikel/nlp-wat-is-het-eigenlijk/
https://www.icm.nl/extra/win-win-in-elke-situatie-met-geweldloze-communicatie/
https://www.icm.nl/extra/win-win-in-elke-situatie-met-geweldloze-communicatie/
https://www.icm.nl/uitdaging/hoe-maken-we-onze-organisatie-wendbaar/
https://www.icm.nl/extra/jouw-veerkracht-vergroten-hier-begin-je/
https://sochicken.nl/meer-dan-werk
mailto:info@loopbaaninitiatief.nl
https://www.loopbaaninitiatief.nl/trainingen-en-workshops/online-modules-e-learning-individueel/
https://www.icm.nl/extra/test-ontdek-je-sterke-kanten/
https://www.icm.nl/extra/zelftest-vitaliteit/
https://www.loopbaaninitiatief.nl/jouw-loopbaan/loopbaantests/
https://storage.googleapis.com/flowweb/content/Tools/Tipkaart-werk-en-priv%C3%A9.pdf?mtime=20200804155824&focal=none&wdLOR=c232DB69B-3B22-4BED-AFB6-323AE55902A8


Inspirerend de
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Webinars
We hebben een aantal (gratis) webinars voor je op een rij gezet.

Kijk webinars over de
toekomst van jouw

vakgebied hier terug.
 

Alle andere webinars van
FLOW kun je hier vinden
(onderaan de pagina)

Webinars FLOWWebinars FLOWWebinars FLOW

Je kunt (bijna) alle workshops van
Noorderlink terugkijken in de online

academy van Noorderlink.
 

Zoals:
Masterclass Werk en Zingeving

Proeverij Jobcarrousel
Veranderen? Het brein zit in de weg!

Alle etappes van de Noorderlink
dagen, de expeditie van betekenis,

kun je terugkijken in de online
academy van Noorderlink. 

 
Deze vind je terug onder de naam:

Reisbundel van betekenis!

Webinars NoorderlinkWebinars NoorderlinkWebinars Noorderlink

Webinar stichting deWebinar stichting deWebinar stichting de
BroekriemBroekriemBroekriem

Onderweg naar werkgeluk.
Vind je hier >>>

WebinarsWebinarsWebinars
NoorderlinkdagenNoorderlinkdagenNoorderlinkdagen

https://flowweb.nl/nieuws/nieuwe-webinars-volgen-kijk-alle-webinars-terug
https://flowweb.nl/nieuws/nieuwe-webinars-volgen-kijk-alle-webinars-terug
https://academy.noorderlink.nl/
https://academy.noorderlink.nl/videos/masterclass-heidi-jansen-werk-en-zingeving/
https://academy.noorderlink.nl/videos/proeverij-jobcarrousel/
https://academy.noorderlink.nl/videos/veranderen-het-brein-zit-in-de-weg/
https://noorderlinkdagen.nl/reisbundel-van-betekenis/
https://app.webinargeek.com/webinar/replay/TUBEn0PgSSE/
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CAO 12 uur
CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers zich te blijven ontwikkelen zodat ze
kunnen blijven aanhaken bij alle ontwikkelingen die op hen afkomen. In de CAO staat
om die reden al dat de medewerker continue werkt aan zijn ontwikkeling en een
persoonlijk opleidings- en ontwikkelplan opstelt.

Aan dit zogenoemde ‘een leven lang leren’ willen CAO-partijen extra inkleuring geven
met het nieuwe CAO-artikel dat je als corporatiemedewerker minimaal 12 uur per jaar
besteedt aan je eigen ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld ingevuld worden door het
volgen van functiegebonden scholing (in opdracht van de werkgever), besteding van het
individueel loopbaanontwikkelingsbudget, informeel leren door bijvoorbeeld stages te
lopen, het invullen van de Loopbaanwijzer van FLOW of een gesprek met een
loopbaanadviseur.

Klik hier
Klik hier

voor meer

voor meer

informatie

informatie

Als jij straks lekker aan het luieren bent, is het misschien een mooi moment om eens na
te denken over “de toekomst”. Voor sommigen is dat de periode na de vakantie, voor
anderen houdt dat de komende 5 jaar in. Dat is helemaal aan jou. Stel je zelf eens de
vraag:

1: Wat is mij erg goed bevallen tijdens het thuiswerken? Wat wil ik dus behouden na de
vakantieperiode?
2: Wat wil ik na de zomer “loslaten”?
3: Stel voor jezelf een concreet plannetje op. Wat ga je na de zomer allemaal doen,
veranderen of aanpakken? Dat mag op werk of privé gericht zijn. 

Maak dat voor jezelf concreet: Wat ga ik over 6 minuten doen, wat over 6 dagen, wat
over 6 weken en wat over 6 maanden? Schrijf dat op!

Opdracht

Succes!

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/arbeidsvoorwaarden/cao-woondiensten/onderhandelingsresultaat-cao-woondiensten-2021.html


Wij wensen
jullie een fijne

zomer!

Inspirerend de
zomer door!

Wil jij ook wekelijks geïnspireerd worden? Meld je dan aan voor onze
nieuwsbrief. We delen daarin de trainingen, workshops, werksessies,

podcasts, vacatures en nog veel meer inspiratie om duurzaam
inzetbaar te blijven.

https://loopbaaninitiatief.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=f1f6b2be73bf6060fc89427df&id=945cd2e925

